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§ 98

Dnr 2017KSM0604 301

Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall
på Fårdala gård
Kommunfullmäktiges beslut
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på
Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor
fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad
hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor. Utökningen
effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk. Övrig
hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens
ram.

Reservation
Karin Ljung (S) hänvisar till särskild reservation i kommunstyrelsen 2017-09-13
§ 156 (bilaga).
Mikael Ordenius (MP) reserverar sig för tjänstgörande miljöpartististiska
ledamöternas räkning.
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska
ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Planerad om- och tillbyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala
gård med en investering på 42 miljoner kronor föreslås för att säkerställa
arbetsmiljö och logistik på gården samt för att kunna utöka lektionstillfällen och
tillgänglighet för funktionsnedsatta.
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 9 augusti och remitterade då
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att kompletteras med
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finansieringsförslag. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga 1 på Fårdala
gård.
Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor fördelat
mellan år 2017-2019.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad hyreskostnad
motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor. Utökningen effektueras under 2019
och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att kultur- och fritidsförvaltningen inte ska
få full kompensation för kostnadsökningarna som uppstår genom det nya
ridhuset, utan att kompensationen begränsas till 2,6 miljoner kronor som täcker
kapitalkostnaden. Övriga kostnader föreslås nämnden finansiera dels genom en
hyreshöjning, dels inom sin demografiskt kompenserade ekonomiska ram.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att:
1. Stall byggs om och nytt ridhus och maskinhall byggs enligt bilaga på
Fårdala gård.
2. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 42 miljoner kronor
fördelat mellan år 2017-2019.
3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad
hyreskostnad motsvarande hyra på 2,6 miljoner kronor. Utökningen
effektueras under 2019 och 2020 när ridhusets etapper tas i bruk. Övrig
hyreskostnad förutsätts kunna täckas av kultur- och fritidsnämndens
ram.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Karin Ljung (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Ljung (S) yrkar att första satsen i beslutspunkt 3 i kommunstyrelsens
förslag ändras till ”Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med en ökad
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hyreskostnad motsvarande hyra på 3,3 miljoner kronor”. Mikael Ordenius (MP)
bifaller yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkande
från Karin Ljung (S) med flera.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår ändringsyrkande från
Karin Ljung (S) med flera.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkande från Karin Ljung (S)
med flera.
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill avslå ändringsyrkande från Karin Ljung (S) med flera röstar ja.
Den som vill bifalla ändringsyrkande från Karin Ljung (S) med flera röstar nej.
Resultat: 29 röstar ja, 21 röstar nej och 1 frånvarande. Se bifogat
röstningsprotokoll (votering 1).
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §156.pdf
Tjänsteskrivelse Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala gård
2017-08-30.pdf
Reservation S Ombyggnad av stall, nytt ridhus och maskinhall på Fårdala
gård.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2017-10-26 §§ 98, 103, 106, 107.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-08-28 §50.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §118.pdf
Tyresö Ridanläggning Programskiss 20170124.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-110 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-120 BL.pdf
Tyresö ridskola A-40-1-210 BL.pdf
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